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1. Misiunea programului de studii 
Misiunea programului de master Dreptul informațiilor și al securității private constă în 

aprofundarea cunoștințelor acumulate de absolvenții facultăților cu profil juridic în cadrul formării inițiale 

și în specializarea în direcția unei formații moderne și competitive, de a pune de acord aceste cunoștințe 

cu evoluția realităților manifestate pe piața internă și europeană din domeniile prevenirii, descoperii şi 

combaterii faptelor de corupţie, informațiilor și securității private. 

 

2. Obiectivele programului de studii 
Obiectivele programului de studii constau în dobândirea de către absolvent a competențelor 

necesare pentru asigurarea prevenirii şi combaterii faptelor de corupţie, astfel încât să prevină, să 

planifice și să combată infracţiunile specifice, iar serviciile pe care le furnizează depind de cerințele 

instituţiilor/organizaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea.  

La terminarea programului de master Dreptul informaţiilor şi al securităţii private, absolventul 

trebuie să deţină cunoştinţe, aptitudini şi responsabilităţi, după cum urmează: 

a) Cunoştinţe: 

- să identifice amenințări crimei organizate şi criminalităţii informatice; 

- să poată face evaluarea riscurilor și a amenințărilor; 

- să cunoască legislaţia în domeniul prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor de 

corupţie şi legislația privind securitatea activelor; 

- să utilizeze metode de consultare; 

- să implementeze metode de supraveghere; 

- să respecte normele de drept penal şi de drept procesual penal. 

 

b) Aptitudini  

- să aplice legislaţia în domeniul prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor de corupţie; 

- să coordoneze activitatea de prevenire şi combatere a crimei organizate; 

- să facă inspecții; 

- să ofere consiliere în ceea ce privește selecția personalului de specialitate; 

- să utilizeze echipamentul de pază și supraveghere; 

- să verifice documente oficiale. 
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c) Responsabilități 

- să fie responsabil în rezolvarea problemelor care sunt cuprinse în calificarea pe care o 

furnizează programul de master; 

- să soluționeze în mod independent problemele cognitive şi profesionale noi; 

- să identifice metode de cercetare, să formuleze alternative interpretative și să demonstreze 

relevanţa acestora; 

- să poată lua măsuri și decizii în procesele specifice prevenirii, descoperirii şi combaterii 

faptelor de corupţie, securităţii informaţiilor, pazei şi protecţiei private. 

 

3. Competențele dobândite  

 analizează oportunitățile și problemele; 

 analizează şi asigură aplicarea legislației; 

 asigură conformitatea cu cerințele legale în domeniul prevenirii, descoperirii şi combaterii 

faptelor de corupţie; 

 asigură serviciile pentru clienți; 

 evaluează riscurile activelor clienților; 

 menține relațiile cu clienții; 

 identifică amenințări la adresa securității; 

 oferă consiliere în ceea ce privește prevenirea şi combaterea crimei organizate; 

 stabilește contacte cu autoritățile competente din domeniul securității şi al prevenirii, 

descoperirii şi combaterii faptelor de corupţie; 

 utilizează tehnici de consultare; 

 elaborează procedurile de implementare a măsurilor impuse de legislaţia anticorupţie; 

 abilități de comunicare, de lucru în echipă şi de raportare a rezultatelor. 

 

4. Titlul și calificarea obținute 

 titlul: Master 

 denumire calificare: Dreptul informațiilor și al securității private 

 cod calificare RNCIS: - 

 

5. Ocupații posibile, conform Clasificării Ocupațiilor din România/ISCO-08  

                         Ocupația  Cod COR/ISCO-08 

        Expert prevenire şi combatere a corupţiei      261920 
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PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

Codul 

disciplinei 
Disciplina 

Tipul 

disciplinei 

Sem. 1 Sem. 2 
Număr 

de credite  
Forma 

de 

verif. 

Total ore/semestru 

C S C S 
Sem. 

1 

Sem. 

2 

Sem. 1 Sem. 2 

C, S SI C, S SI 

 Discipline obligatorii       
 

     

FDDISP0101 

Protecția juridică a 

drepturilor omului 

Legal protection of 

human rights 

DA 2 2 - - 6 

- 

E 56 94 - - 

FDDISP0102 

Teorie și practică în 

comunicarea socială 

Theory and practice in 

social communication 

DS 2 1 - - 5 - E 42 83 - - 

FDDISP0103 
Instituții de drept penal 

Institution of penal law 
DA 1 2 - - 5 - E 42 83 - - 

FDDISP0104 

Teoria generală a 

informațiilor 

General theory of 

information 

DS 2 2 - - 6 - E 56 94 - - 

FDDISP0105 

Etică și integritate 

academică 

Ethics and academic 

integrity 

DC 1 - - - 4 - C 14 86 - - 

 
Total ore/credite 

discipline obligatorii 
- 8 7 - - 26 - 4E,1C 210 440 - - 
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Codul 

disciplinei 
Disciplina 

Tipul 

disciplinei 

Sem. 1 Sem. 2 
Număr 

de credite  
Forma 

de 

verif. 

Total ore/semestru 

C S C S 
Sem. 

1 

Sem. 

2 

Sem. 1 Sem. 2 

C, S SI C, S SI 

 Discipline opționale             

FDDISP0106 

Regimul juridic 

aplicabil detectivilor 

particulari și 

societăților specializate 

de protecție și pază 

Legal regime 

applicable to private 

investigators and 

specialist protection 

and security 

DA 1 1 - - 4 - E 28 72 - - 

FDDISP0107 

Statul de drept și 

securitatea națională 

State of law and 

national security 

DS 1 1 - - 4 - E 28 72 - - 

 
Total ore/credite 

discipline optate 
- 1 1 - - 4 - 1E 28 72 - - 

 
Observație: Se va alege 

o disciplină. 
            

 Discipline facultative             

FDDISP0108 

Limba engleză de 

specialitate 

English specialty 

language 

DC 1 1 - - 4 - C 28 72 - - 

 
TOTAL  ore activități 

didactice pe 

săptămână sem 1. 

- 9 8 - - - - - - - - - 

 TOTAL sem 1. - 126 112 - - 30 - 5E,1C 238 512 - - 
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Codul 

disciplinei 
Disciplina 

Tipul 

disciplinei 

Sem. 1 Sem. 2 
Număr 

de credite  
Forma 

de 

verif. 

Total ore/semestru 

C S C S 
Sem. 

1 

Sem. 

2 

Sem. 1 Sem. 2 

C, S SI C, S SI 

 Discipline obligatorii             

FDDISP0209 

Elemente de drept 

procesual penal 

Fundamentals of 

criminal procedure 

DA - - 1 1 - 4 E - - 28 72 

FDDISP0210 

Informația și starea de 

securitate 

Information and data 

protection 

DS - - 2 1 - 5 E - - 42 83 

FDDISP0211 

Prevenirea și 

combaterea crimei 

organizate  

Preventing and fighting 

against organized 

crime 

DS - - 2 1 - 5 E - - 42 83 

FDDISP0212 

Elaborarea lucrării de 

disertație 

Master thesis 

development 

DS - - - 6 - 8 C - - 84 116 

FDDISP0213 
Practica de specialitate 

Internship 
DS - - - 3 - 4 C - - 42 58 

 
Total ore/credite 

discipline obligatorii 
- - - 5 12 - 26 3E, 2C - - 238 412 
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 Discipline opționale             

FDDISP0214 

Prevenirea și 

combaterea 

criminalității 

informatice 

Preventing and fighting 

against organized 

crime in informatics 

DS - - 1 1 - 4 E - - 28 72 

FDDISP0215 

Metode și tehnici de 

protecție și investigație 

a bunurilor, 

persoanelor și 

obiectivelor 

Protective methods and 

techniques for goods, 

persons and institution 

DS - - 1 1 - 4 E - - 28 72 

 
Total ore/credite 

discipline optate  
- - - 1 1 - 4 1E - - 28 72 

 
Observație: Se va alege 

o disciplină. 
            

 
TOTAL  ore activități 

didactice pe 

săptămână sem 2. 

- - - 6 13 - - - - - - - 

 TOTAL sem 2. - - - 84 182 - 30 4E, 2C - - 266 484 

 
TOTAL GENERAL  

- 
126 112 84 182 30  30  9E,3C 238 512 266 484 

Pentru promovarea lucrării de disertație se acordă 10 credite. 
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Asigurarea Calității, 
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